
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 15. august klokken 12.15-14:00  
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Evalill Bølstad Karevold, Pål Ulleberg, Erik Stänicke, Felix Anker 
Klein, Bjørnar Hjulstad og Audun Holm Torgersen 
Forfall: Rikard Rekdal 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref)  
 
 
 

Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt inn noen saker til 
eventuelt.  
Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte. Godkjent via e-post i juni. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 25: Orienteringer fra instituttleder 

- Sv-fakultetet har satt ned et utvalg som skal gå gjennom fakultetets finansieringsmodell og 

komme med forslag til endringer i denne. PSIs administrative leder er med i utvalget.  

- Universitetet har vedtatt ny internhusleiemodell. Det kommer mer informasjon om dette 

senere.  

- I sommer har det kommet en ny lov om statens ansatte (statsansatteloven, 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67). Mer informasjon om konsekvenser 

for UiOs tilsettingsrutiner vil komme.  

O-SAK 26: Orienteringer fra utdanningsleder 

- Denne uken starter et nytt kull med studenter sine studier ved PSI.  

- Praksisplasser for profesjonsstudentene: plassene for høsten 2017 er på plass. Det jobbes 

nå med plassene for våren 2018, hvor det kan se ut som om en del studenter må reise et 

stykke også i forpraksis.  

O-SAK 27: Ressursbruk på instituttets emner i de nye studieprogrammene 

Instituttstyret tok saken til etterretning. Det forberedes en vedtakssak til neste styremøte 

19. september.  

O-SAK 28: Lovisenberg-samarbeidet 

Instituttstyret tok orienteringen til etterretning. Før neste styremøte vil det lages et 

samledokument som oppsummerer alle sakens komponenter, og som ser saken i lys av PSIs 

strategi.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67


Diskusjonssaker 

D-SAK 3: Det ble bestemt at det skal settes opp et ekstra møte for instituttstyret mandag 11. 

september kl 9-13. Tema er Lovisenberg-samarbeidet. Det ovennevnte dokumentet (se O-

sak 28) skal være klart til dette møtet.  

 

Vedtakssaker 
 
V-SAK 47: Kunngjøring av stilling som professor/førsteamanuensis på innsteg tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en 

innstegsstilling/fast professorstilling tilknyttet forskningssenteret LCBC og verdensledende-

satsningen. Instituttstyret godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 48: Forlengelse i stilling som forsker SKO1109  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunns-vitenskapelige 

fakultet at Athanasia Mowinckels midlertidige tilsetting i stilling som forsker (SKO1109) ved 

Psykologisk institutt forlenges for perioden 19.09.2017 – 31.01.2018. Tilsettingen forutsetter 

ekstern finansiering. Stillingen er knyttet til NFR-prosjektet “Inflammation, Amyloid and 

Atrophy in The Aging Brain: The Borders between Healthy Brain Aging and 

Neurodegeneration”. 

V-SAK 49: Tilsetting av postdoktor tilknyttet UiO:Norden 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Sigrun Marie Moss som postdoktor 

tilknyttet prosjektet Nordic Branding/UiO:Norden. Tilsettingen ved gjelder for en periode på 

27 måneder, med 10 % undervisning. Hvis Moss takker nei til stillingen går saken tilbake til 

instituttet for videre behandling.  

 

 

 
 


